ZARZĄDZENIE NR 39/2013
BURMISTRZA ŚREMU
z dnia 4 kwietnia 2013 r.
w sprawie oddania w najem części nieruchomości gruntowej położonej
w Śremie z przeznaczeniem na cele rekreacyjno - wypoczynkowe
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.
13 ust. 1, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), w związku
z § 9 zarządzenia Nr 836/10 Burmistrza Śremu z dnia 26 stycznia 2010r.
zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Postanawia się oddać w najem dwa fragmenty gruntów o pow. 200
i 100 m2, stanowiące część nieruchomości gruntowej położonej w Śremie
w rejonie ulicy Jeziornej, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek
2244, 2248/4 i 2235/2, dla której Sąd Rejonowy w Kościanie IX
Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Śremie prowadzi
księgę wieczystą nr Kw 8186, z przeznaczeniem na cele rekreacyjno
- wypoczynkowe.
m2

2. Fragment gruntu o pow. 200 m2, o którym mowa w ust. 1 zawarty
będzie w granicy obszaru wskazanego kolorem żółtym, natomiast fragment
gruntu o pow. 100 m2 zawarty będzie w granicy obszaru wskazanego kolorem
zielonym na mapie stanowiącej załącznik do zarządzenia.
§ 2. Oddanie w najem części nieruchomości, o których mowa
w § 1 nastąpi na okres od 1 maja do 31 października 2013 r. w trybie
bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy.
§ 3. Czynsz najmu wynosić będzie 300,00 zł miesięcznie (słownie: trzysta
złotych 00/100) plus należny podatek VAT.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Pionu Skarbu
Gminy.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Śremu
Adam Lewandowski
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Załącznik do zarządzenia nr 39/2013
Burmistrza Śremu
z dnia 4 kwietnia 2013 r.
MAPA POGLĄDOWA

obszary w granicach których zawarte są dwa fragmenty gruntów
przeznaczone do oddania w najem.
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